Kúpna zmluva
uzatvorená podľa § 409 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb., v znení neskorších
predpisov
I. Zmluvné strany
Kupujúci:
Názov organizácie: Obec Pečovská Nová Ves
Sídlo organizácie: Hlavná 33 , 082 52 Pečovská Nová Ves
IČO:
00327590
DIČ:
2020711660
V zastúpení:
PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce
Bankové spojenie: PRIMA BANKA Slovensko, a.s.
Číslo účtu:
8818957016/5600
IBAN:
SK23 5600 0000 0088 1895 7016
(ďalej len „ Kupujúci „)
Predávajúci:
Názov organizácie: KONNEX s.r.o.
Sídlo organizácie:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:

Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava
17639727
2020390075
SK2020390075
p.Karol Kováč, p.Michal Pethö, konatelia spoločnosti
UniCreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s.
112 540 10 05 / 1111
SK 59 1111 0000 0011 2540 1005

(ďalej len „Predávajúci“)
II. Predmet zmluvy
1. Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu dodať predmet zmluvy:
,,Technické vybavenie – Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu
v MRK obce Pečovská Nová Ves“


Kontajner veľkokapacitný

 Plastové nádoby v rôznom prevedení v zmysle technickej špecifikácie uvedenej v prílohe
č. 1 tejto zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru za podmienok a spôsobom
uvedeným nižšie.
2. Predávajúci sa zaväzuje súčasne s dodaním predmetu zmluvy (ďalej aj tovar)
Kupujúcemu predložiť doklady vzťahujúce sa na tovar:
- dodací list,
- záručný list,
- návod na obsluhu v slovenskom jazyku.
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3. Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť za riadne a včas dodaný tovar
Predávajúcemu kúpnu cenu za podmienok a spôsobom uvedeným nižšie.
III. Kúpna cena a platobné podmienky
1. Cena za predmet zmluvy
6.984,00 Eur bez DPH
1.396,80 20 % DPH
8.380,80 Eur s DPH
/ Suma slovom : Osemtisíctristoosemdesiat € + 80/100 /
Položka

Množstvo

Cena bez
DPH

Výška
DPH

Cena s
DPH

Kontajner závesný veľkokapacitný
10 m3
Nádoba na odpad 1100l
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5.247,00

1.049,40

6.296,40

9

1.737,00

347,40

2.084,40

6.984,00

1.396,80

8.380,80

Spolu:

Dohodnutá kúpna cena je konečná, nemôže sa meniť a zahŕňa všetky poplatky
predávajúceho súvisiace s dodaním tovaru a inštruktážou. Súčasťou kúpnej ceny je aj
príslušná spotrebná daň, pri dovážanom tovare, clo a iné platby vyberané v súlade s
právnymi predpismi. Tovar je zdravotne neškodný a vyhovuje ST normám.
2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu za riadne a včas dodaný tovar a to
nasledovným spôsobom:
Predávajúci po dodaní tovaru Kupujúcemu vystaví a doručí faktúru so splatnosťou 60 dní
odo dňa doručenia, na základe riadneho preberajúceho protokolu k predmetu zmluvy.
3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Prílohou
faktúry musí byt kópia dodacieho listu potvrdeného (pečiatka a podpis) zástupcom
Kupujúceho, ktorý je písomne poverený Kupujúcim k prevzatiu tovaru.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že peňažný záväzok sa považuje za splnený momentom
pripísania príslušnej finančnej čiastky na účet Predávajúceho.

IV. Dodacia lehota a dodacie podmienky
1. Termín dodania: Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu v termíne najneskôr do 6 týždňov
odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy. Miesto plnenia: MRK obce Pečovská Nová Ves.
2. Z Predávajúceho prechádza nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo k tovaru
momentom jeho prevzatia zástupcom Kupujúceho.
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V. Povinnosti zmluvných strán
1. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet zmluvy na základe platnej Kúpnej zmluvy.
2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vo výške a spôsobom dohodnutým v článku II.
Zmluvy a prevziať predmet zmluvy spôsobom dohodnutým v čl. II a III Zmluvy.
VI. Záručná doba a záručné podmienky
1. Predávajúci vyhlasuje, že tovar je nový, vyhovuje príslušným kvalitatívnym parametrom
podľa noriem platných v Slovenskej republike a Európskej únii a nebude mať vady odo
dňa prevzatia tovaru Kupujúcim po dobu:
Záručná doba na tovar: 24 mesiacov
(ďalej len „Záručná doba“)
2. Záručná doba začína plynúť odo dna, kedy Kupujúci tovar prevzal od Predávajúceho aj s
príslušnými dokladmi.
3. Kupujúci je oprávnený v reklamácii uplatniť voči Predávajúcemu nároky podľa povahy
vady tovaru v zmysle Obchodného zákonníka SR.
4. Po doručení Kupujúceho oznámenia o vade tovaru je Predávajúci povinný bezodkladne
začať riešiť reklamáciu a túto vysporiadať v čo možno najkratšej lehote najneskôr však do
30 dní po doručení Kupujúceho oznámenia o vade.
5. Záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej sú na tovare v rámci záručnej opravy
odstraňované vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci a Kupujúci nemôže predmet zmluvy
používať.
6. Nároky vyplývajúce zo záruky nie je možné uplatňovať v tých prípadoch, ak Kupujúci
(užívateľ):
- nedodržal predpisy o zaobchádzaní s predmetom zmluvy, ktoré sú uvedené
v návodoch na používanie a pod.
- vykonal predmete zmluvy také zásahy, ktoré prináležia len autorizovanému servisu,
- zabudoval predmetu zmluvy taký diel alebo súčasť, ktorá nie je povolená výrobcom,
- predmet zmluvy používal v rozpore s jeho účelom,
- predmet zmluvy pozmenil spôsobom odlišujúcim sa od jeho konštrukčného riešenia,
Prirodzené opotrebenie sa zo záruky vylučuje. V takýchto prípadoch sa záruka týka len
tých časti predmetu zmluvy, ktoré neboli uvedenými skutočnosťami dotknuté.
7. Záruka zanikne v prípade, ak Kupujúci nenechá na predmete zmluvy vykonať činnosti
predpísané výrobcom a vyznačené v príslušnej dokumentácii v určených termínoch a
príslušnom servise.
8. Zmenou vlastníctva predmetu kúpy nie sú dotknuté nároky na odstránenie vád počas
plynutia záručnej doby.
VII. Sankcie a zmluvné pokuty
1. V prípade omeškania dodávky predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutej lehote zaplatí
predávajúci kupujúcemu zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,03 % z hodnoty
predmetu zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
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2. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry zo strany kupujúceho, zaplatí kupujúci
predávajúcemu pokutu vo výške 0,03 % z fakturovanej ceny za každý aj začatý deň
omeškania.
VIII. Platnosť a účinnosť zmluvy a ukončenie Zmluvy
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami,
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke kupujúceho a po
splnení odkladnej účinnosti , ktorá nastane po slnení odkladacej podmienky spočívajúcej
v podmienke schválenia zmluvy o poskytnutí služby príslušným Riadiacim orgánom
v rámci administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a končí:
a) riadnym a včasným splnením povinností zmluvných strán,
b) odstúpením od Zmluvy v prípade porušenia zmluvných podmienok
3. Žiadna zmluvná strana nemá právo Zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu.
4. Každá zmluvná strana má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade jej podstatného porušenia
druhou zmluvnou stranou alebo v prípade ustanovenom v Zmluve a to písomným
oznámením o odstúpení. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie Zmluvy ak:
a) sa Predávajúci omešká o viac ako 30 pracovných dní s dodaním tovaru alebo
b) Kupujúci neprevezme tovary ani v dodatočnej lehote, ktorú mu predávajúci určí po
uplynutí lehoty uvedenej v čl. III Zmluvy
IX. Osobitné dojednania
1.

Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho
s dodávaným tovarom, službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o
poskytnutí NFP a to oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania a
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby sú:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu RO alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené
osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon
kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a EÚ.
Za strpenie výkonu kontroly a poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly neprináleží
poskytovateľovi žiadna odmena, náhrada ani iné plnenie.
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X. Záverečné ustanovenia
1 Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám v platnom znení, nadobúda platnosť dnom podpísania oboma
zmluvnými stranami a účinnosť dnom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle
verejného obstarávateľa.
2 Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch. Po podpise Zmluvy obdrží každá zo
zmluvných strán po dvoch (2) rovnopisoch.
3 Zmluva môže byt doplnená alebo zmenená len písomnými a číslovanými dodatkami k
Zmluve, podpísanými obidvoma zmluvnými stranami.
4 Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o zmene adresy, bankového spojenia a
iných podstatných záležitostí, ktoré by ovplyvnili vzájomnú spoluprácu podľa tejto
Zmluvy.
5 Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, obsahu, ktorý považujú za určitý a
zrozumiteľný, porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú
akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.
Pečovská Nová Ves, dňa .........................

V Trnave, dňa 22.01.2018

Kupujúci:

Predávajúci:

Obec Pečovská Nová Ves
PhDr.Jaroslav Dujava
Starosta obce

Karol Kováč
konateľ spoločnosti

Michal Pethö
konateľ spoločnosti

Prílohy:
Príloha č. 1.: Technická špecifikácia predmetu zmluvy
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Príloha č. 1.: Technická špecifikácia predmetu zmluvy

Kontajner symetrický o objeme 10 m 3 ( pre reťazový naťahovák ) - 3 ks
Podlaha kontajnera je z plechu hr. 4mm.Vaňa a bočné steny z oceľového plechu hrúbky 3 mm,
vodotesne zvarené .Protikorózne ošetrenie 2x základným syntetickým náterom a 2 x vrchným
syntetickým náterom.
Farba náteru: modrá
Označenie kontajnerov : Obec Pečovská Nová Ves
plastových nádob CLE 1100 - 9 k s
Farebné prevedenie :
Plastový na odpad - čierny - 3 ks
Plastový na separáciu skla - zelený - 3 ks
Plastový na separáciu plastov – žltý - 3 ks
Kontajnery sú vybavené 4 otočnými kolieskami z toho 2 predné sú vybavené brzdou. Odolné UV
žiareniu – žiarové zinkovanie, rezistentné voči chemickým a biologickým vplyvom. Opatrené
zátkou na odtok vody, rukoväť po bokoch kontajnera.
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